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Iba ďalší (ne)obyčajný Bubienok 

 

Časy sa menia a my sa meníme s nimi. Tak ako každého aj nás 

zmenila táto situácia. Rozdiel je v tom, ako sa k tomu postavíme. Buď ju 

využijeme na rast a posun vpred alebo sa ňou necháme pohltiť. 

Pochmúrne počasie za oknom nie vždy pomôže, ale na to sme tu my. 

Cieľom Bubienka a ľudí, ktorí sa podieľajú na jeho tvorbe bolo vždy 

pobaviť, zlepšiť náladu, zaujať. Preto sme sa rozhodli, že sa posunieme o 

krok vpred. Na to však potrebujeme aj Vašu pomoc. S radosťou Vám 

oznamujeme, že spúšťame online Bubienok! S novými rubrikami, 

príbehmi a aktivitami. A prispieť možete aj Vy, či už to bude čítaním 

príbehov, kresbou alebo necháte svoje emócie vytvoriť slová na papieri... V 

redakcii to využívame ako ventil, vypustíte všetko, čo v sebe dusíte, 

ukážete to svetu a ktovie, čo sa môže stať, možno nájdete svoj skrytý      

talent.  

Prvé 
slová 
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Možno Vám po online hodine alebo práci padne do oka okienko 

Spartakovský bubienok,  zo zvedavosti naň kliknete a zistíte, že to nie je 

také zlé. Že sú to koniec koncov iba malé deti s veľkým potenciálom, ktoré 

sa otvorili svetu s maličkou nádejou, že ich niekto pochopí a ocení. Preto 

nabudúce, keď toho budete mať dosť, skúste si to spísať. Všetko. Možno 

to pre Vás nebude dávať zmysel, ale na tom nezáleží, pretože v tom nie ste 

sami, aj keď to tak niekedy vyzerá. Stačí nás kontaktovať. Náš email je 

spartakovsky.bubienok@gmail.com. Budeme veľmi radi, keď si na nás 

nájdete čas a vypočujete nás alebo nám pošlete svoju tvorbu. Stále máme 

voľné miesta v redakčnej rade! Ďakujeme za podporu aj v tomto novom 

normále. Možno nasledujúce číslo Bubienka budete čítať v školskej 

lavici...     

 Lola Papcunová, 9.A 

Šéfredaktorka 

                                                 pedagogické vedenie: Mgr. Zuzana Malčeková 
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